















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	خطب الجمع والأعياد
	المجلد الثاني
	كلمة تعريفية موجزة للشيخ عبد القادر بن حبيب الله 
	موجز عن حياة المؤلف 
	مقدمة المؤلف للجزء الثاني من خطب الجمع والأعياد 
	الباب الأول : التفسير 
	1
	 من فوائد سورة الفاتحة 
	 لسان المؤمن دائماً رطباً من ذكر الله 

	2
	من أول سورة البقرة 
	الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام 

	3
	تفسير الآية 144 من سورة البقرة وقد نرى تقلب وجهك في السماء 
	تفسير الآية 97 من سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت 

	4
	تفسير الآية 164 من سورة البقرة إن في خلق السموات والأرض 
	القوة النفسية توجه العقل 

	5
	تفسير الآية 183 من سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
	تتمة تفسير آية الصيام النية شرط في الصيام 

	6
	تفسير الآية 188 من سورة البقرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
	تتمة تفسير الآية 188 من سورة البقرة يسروا ولا تعسروا

	7
	تفسير الآية 196 من سورة البقرة وأتموا الحج والعمرة لله 
	تفسير الآية 197 من سورة البقرة في الحج 

	8
	تفسير الآية 222 من سورة البقرة ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى 
	تفسير الإنفاق في سورة البقرة القرض الحسن 

	9
	تفسير الآية 55 من سورة البقرة آية الكرسي 
	اختيار المدرس الصالح 

	10
	تفسير الآية 282 من سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 
	إصلاح المعاملات 

	11
	تفسير الآية 7 من سورة النساء آية المواريث 
	أسباب الميراث 

	12
	تفسير الآية 11-12 من سورة النساء في الفرائض 
	تفسير الآية 17 من سورة النساء ترابط المسلمين بالعدل وإعطاء الحقوق 

	13
	تفسير الآية 36 من سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً 
	المساجد بيوت الله 

	14
	تفسير الآية 92 من سورة النساء وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطاً 
	إفشاء السلام 

	15
	تفسير الآيات 105-112 من سورة النساء إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس 
	من تفسير الآية 114 من سورة النساء الحث على الإصلاح 

	16
	تفسير الآية من سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة 
	كل سُلامي في ابن ادم عليه صدقة 

	17
	تفسير الآية 135 من سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
	سرقة الدرع 

	18
	تفسير الآية 3 من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
	من تفسير قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام ديناً شكر الله على نعمة الإسلام 

	19
	تفسير الآية 38 من سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
	النجاة من الفتن 

	20
	تفسير الآية 118 من سورة التوبة ساعة العسرة والثلاثة خُلقوا 
	خير الأمور عوازلها 

	21
	 تفسير الآيات 77-83 من سورة هود اللواط فاحشة كبرى وجريمة شنعاء 
	تحديد النسل 

	22
	 تفسير الآية 90 من سورة سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
	الأمر بالمعروف 

	23
	تفسير الآية 9 من سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 
	من معنى الآية 9 من سورة سراء إقامة الحدود من النهاية 

	24
	تفسير الآية 23 من سورة الإسراء وبالوالدين إحساناً 
	راحة النفس لا ينالها إلا المؤمن التقي 

	25
	تفسير الآيات 1-7 من سورة المؤمنون حفظ الأمانات من صفات المؤمنين  
	تفسير الآية 8-9 من سورة المؤمنون حفظ الأمانات ومراعاة العهود 

	26
	تفسير الآية 1-2 من سورة النور عقوبة الزاني 
	أسباب العفة 

	27
	تفسير الآية 31 من سورة النور في مسألة السفور والحجاب 
	جهاد الشبهات 

	28
	تفسير الآية 67 من سورة الزمر وما قدروا الله حق قدره 
	ما دُون في كتب البدع دسائس من أعداء الإسلام 

	29
	تفسير الآية 72 من سورة الأحزاب جميع الحقوق والعقود والعهود أمانات 
	انتهاز الفرص 

	30
	تفسير الآية 11 من سورة الحجرات التحذير من السخرية واللمز والتنابز 
	خطر الوشاية 

	31
	تفسير الآية 58 من سورة الذاريات إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 
	الرد على من زعم أن للأولياء تصرفاً بعد الممات 

	32
	 تفسير الآية 20 من سورة الحديد اعلموا أنما الدنيا لعب ولهو 
	المؤمن بالدنيا كالمسافر 

	33
	 تفسير الآية 25 من سورة الحديد العدل 
	يجب على المسلمين الرجوع إلى كتاب الله 

	34
	تفسير الآية 1 من سورة المجادلة حكم الظهار 
	حضانة الطفل قبل السبع لأمه ثم أمها 

	35
	تفسير الآية 21 من سورة الحشر عظمة القرآن وعلو شأنه 
	الأمر بالمعروف أساس التناصح 

	36
	تفسير الأية 14 من سورة التغابن إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم 
	 قد يكون الزوج عدواً لزوجه 

	37
	تفسير الآية 8 من سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً 
	قصة زوج و زوجة 

	38
	تفسير سورة الانفطار 
	اليقين جُنة 

	39
	تفسير سورة القدر 
	تفضل ليلة القدر بالعمل 

	40
	تفسير سورة العصر 
	تكملة سورة العصر 

	41
	تفسير سورة الهمزة 
	عامة عذاب القبر من الغيبة والنميمة 

	42
	تفسير سورة الكوثر 
	الإنسان له رسالة 

	43
	تفسير سورة النصر 
	تحطيم الأوثان 

	44
	 تفسير سورتي المعوذتين 
	تعريف السحر 


	الباب الثاني : الفضائل 
	45
	 من فضائل القرآن القرآن حياة 
	من فضائل الذكر كل عمل صالح من الذكر 

	46
	من فضائل القرآن القرآن شفاء 
	من فضائل الإنسان تنظم غذائه مراتب الغذاء 

	47
	من فضائل القرآن القرآن يعالج النفوس 
	مكافحة جريمة الزنا 

	48
	من فضائ القرآن القرآن يأمر بالصدق 
	الصدق من فضل هذه ال أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الرجال 

	49
	من فضائل القرآن القرآن يحذر من المعاصي 
	الله يغار على حرماته

	50
	من فضائل القرآن القرآن ينظم حياة البَشر 
	إنما الأعمال بالنيات 

	51
	من فضائل القرآن القرآن يحث على العمل 
	من فضائل الإسلام الإسلام يؤيد العلم الحديث رائد الفضاء 

	52
	من فضائل القرآن فضل تلاوة القرآن 
	 فضل تعلم القرآن 

	53
	فضل التمسك بالكتاب والسُنَة 
	النظام الإسلامي مرتبط بعضه ببعض 

	54
	فضل التضامن 
	واجب الأسرة في البيت 

	55
	 فضل العقل 
	محاسبة النفس 

	56
	فضل اجتماع المسلمين مؤتمر مكه 
	فضل تحكيم الشريعة 
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	 فضل الإيمان 
	فضل العدل 
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	فضل الواهب 
	فضل المحافظة على الإخوة في الله 

	59
	فضل مخالفة الأعداء 
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	فضل محاسبة النفس 
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